USNESENÍ
z 87. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 3. 11. 2014 od 9.00 hod, v
zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově.

Usnesení RaMěst č. 378/14 z 3. 11. 2014
Rozpočtové opatření č. 127,128,129,130,131,132/2014
Podnět č. 1 - Rozpočtové opatření č. 127/2014
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
předběžně rozpočtové opatření č. 127/2014
doporučuje ZSMCH
schválit rozpočtové opatření č. 127/2014
- zvýšení příjmů orj. 31 /PZOO/, pol. 4222 /investiční přijaté transfery od krajů/ o částku 80 000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 31 /PZOO/, odpa 3741, pol. 6356 /jiné investiční transfery zřízeným
příspěvkovým organizacím/ org. 3155 o částku 80 000,- Kč.
Podnět č. 2 - Rozpočtové opatření č. 128/2014
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
rozpočtové opatření č. 128/2014
- snížení výdajů orj. 02 /ORIaMM-OMP/ odpa 3211, položka 5153 /plyn/ o částku 200.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 02 /ORIaMM-OMP/ odpa 3613, položka 5153 /plyn/ o částku 100.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 02 /ORIaMM - OMP/, odpa 6171, položka 5169 /nákup ostatních služeb/
o částku 300.000,--Kč.
Podnět č. 3 - Rozpočtové opatření č. 129/2014
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
předběžně rozpočtové opatření č. 129/2014
doporučuje ZSMCH
schválit rozpočtové opatření č. 129/2014
- snížení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odpa 6171 položka 6121 /Projektová dokumentace/ o částku
200.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj 17 /ORIaMM/ odpa 6171 položka 6121 organizace 0014004000000 /Rozšíření
parkovacího stání Zborovská/ o částku 200.000,-- Kč.
Podnět č. 4 - Rozpočtové opatření č. 130/2014
Rada statutárního města Chomutova
doporučuje ZSMCH
schválit rozpočtové opatření č. 130/2014
- snížení příjmů orj 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 6409, položka 2329 /Ostatní
nedaňové příjmy/ o částku 10.921.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4216 /Ostatní investiční
transfery ze státního rozpočtu/ org. 0031310000000 /ZŠ Březenecká/ UZ 10515835 o částku
3.957.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4213 /Investiční přijaté
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transfery ze státních fondů/ org. 00031310000000 /ZŠ Březenecká/ UZ 54190877 o částku 233.000,Kč
- snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3113, položka 6121 /Budovy,
haly, stavby/ org. 0031310000000 /ZŠ Březenecká/ o částku 4.190.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3113, položka 6121 /Budovy,
haly, stavby/ org. 0031310000000 /ZŠ Březenecká/ UZ 54190877 o částku 233.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3113, položka 6121 /Budovy,
haly, stavby/ org. 0031310000000 /ZŠ Březenecká/ UZ 10515835 o částku 3.957.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4216 /Ostatní investiční
transfery ze státního rozpočtu/ org. 0031315000000 /ZŠ a MŠ 17. listopadu/ UZ 10515835 o částku
3.770.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4213 /Investiční přijaté
transfery ze státních fondů/ org. 00031315000000 /ZŠ a MŠ 17. listopadu/ UZ 54190877 o částku
222.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3113, položka 6121 /Budovy,
haly, stavby/ org. 0031315000000 /ZŠ a MŠ 17. listopadu/ o částku 3.992.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3113, položka 6121 /Budovy,
haly, stavby/ org. 0031315000000 /ZŠ a MŠ 17. listopadu / UZ 54190877 o částku 222.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3113, položka 6121 /Budovy,
haly, stavby/ org. 0031315000000 /ZŠ a MŠ 17. listopadu/ UZ 10515835 o částku 3.770.000,- Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4216 /Ostatní investiční
transfery ze státního rozpočtu/ org. 0031309000000 /ZŠ Písečná/ UZ 10515835 o částku 2.587.000,Kč
- zvýšení příjmů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, položka 4213 /Investiční přijaté
transfery ze státních fondů/ org. 00031309000000 /ZŠ Písečná/ UZ 54190877 o částku 152.000,- Kč
- snížení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3113, položka 6121 /Budovy,
haly, stavby/ org. 0031309000000 /ZŠ Písečná/ o částku 2.739.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3113, položka 6121 /Budovy,
haly, stavby/ org. 0031309000000 /ZŠ Písečná / UZ 54190877 o částku 152.000,- Kč
- zvýšení výdajů orj. 03 /IA-úsek dotací a strategie rozvoje města/, odpa 3113, položka 6121 /Budovy,
haly, stavby/ org. 0031309000000 /ZŠ Písečná/ UZ 10515835 o částku 2.587.000,- Kč.
Podnět č. 5 - Rozpočtové opatření č. 131/2014
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
předběžně rozpočtové opatření č. 131/2014
doporučuje ZSMCH
s c h v á l i t rozpočtové opatření č. 131/2014
- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ
13101 o částku 3.686.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 13101
o částku 2.750.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ
13101 o částku 688.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/
ÚZ 13101 o částku 248.000,-- Kč
- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ
33513234 o částku 1.274.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 33513234
o částku 950.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ
33513234 o částku 238.000,-- Kč
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- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/
ÚZ 33513234 o částku 86.000,-- Kč
- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ
33113234 o částku 228.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5011 /platy/ ÚZ 33113234
o částku 170.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ
33113234 o částku 43.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4222, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/
ÚZ 33113234 o částku 15.000,-- Kč
- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ
33514019 o částku 565.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5011 /platy/ ÚZ 33514019
o částku 421.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ
33514019 o částku 106.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/
ÚZ 33514019 o částku 38.000,-- Kč
- zvýšení příjmů orj. 12 /PaM/, položka 4116 /ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu/ ÚZ
33114019 o částku 101.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5011 /platy/ ÚZ 33114019
o částku 75.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/ ÚZ
33114019 o částku 19.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/
ÚZ 33114019 o částku 7.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5011 /platy/, org. 1201 o částku 500.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5011 /platy/ o částku 500.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/
o částku 125.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5031 /povinné pojistné na soc. zabezpečení/
o částku 125.000,-- Kč
- snížení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5032 / povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/
o částku 45.000,-- Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 4223, položka 5032 /povinné pojistné na veř. zdravot. pojištění/ o
částku 45.000,-- Kč.
Podnět č. 6 - Rozpočtové opatření č. 132/2014
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
předběžně rozpočtové opatření č. 132/2014
doporučuje ZSMCH
s c h v á l i t rozpočtové opatření č. 132/2014
- snížení výdajů orj. 08 /OKT/odpa 6171, položka 5169 /služby-očkování/ org. 802 ,ÚZ 13011 o
částku 5.000 Kč
- zvýšení výdajů orj.12 /PaM/ odpa 6171, položka 5011 /platy zaměstnanců/ org. 1201, ÚZ 13011 o
částku 3.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5031 /povinné pojistné na sociální pojištění/, ÚZ
13011 o částku 1.000 Kč
- zvýšení výdajů orj. 12 /PaM/, odpa 6171, položka 5032 /povinné pojistné na veřejné zdravotní
pojištění/, ÚZ 13011 o částku 1.000 Kč.
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Usnesení RaMěst č. 379/14 z 3. 11. 2014
Informativní zpráva Návrh rozpočtu na rok 2015 - zapracování úprav + projednání neshod
Rada statutárního města Chomutova
projednala
upravenou infomativní zprávu o úpravách návrhu rozpočtu statutárního města Chomutova pro rok
2015
- příjmy celkem 1.349.192.000,- Kč
- z toho financování 455.697.000,- Kč
- výdaje celkem 1.349.192.000,- Kč
- z toho financování 330.000.000,- Kč
ukládá
Ing. Janu Marešovi, vedoucímu odboru ekonomiky, zapracovat tyto úpravy do konečného návrhu
rozpočtu města.
Usnesení RaMěst č. 380/14 z 3. 11. 2014
Smlouva č. 13143686 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí.
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
uzavření smlouvy č. 13143686 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životního prostředí na akci Obnova zeleně v městském parku v Chomutově ve
výši 65 070,07 Kč.
Usnesení RaMěst č. 381/14 z 3. 11. 2014
Výpůjčka registratur Úřadu práce ČR, KoP Chomutov
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
bezplatnou výpůjčku registratur Úřadu práce ČR, KoP Chomutov do 30.06.2015.
Usnesení RaMěst č. 382/14 z 3. 11. 2014
Informace o spolupráci s Belchatowem
Rada statutárního města Chomutova
bere na vědomí
informativní zprávu o přípravě partnerské smlouvy s polským městem Belchatow
ukládá
vedoucí kanceláře primátora zahájit přípravu k návštěvě vedení města u polského partnera.
Usnesení RaMěst č. 383/14 z 3. 11. 2014
Výběr zhotovitele veřejné zakázky "Bourací práce KaSS"
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
na základě doporučení hodnotící komise ekonomicky nejvýhodnější nabídku ve veřejné zakázce
"Bourací práce KaSS", kterou je nabídka společnosti: DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 43
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Stehelčeves.

Usnesení RaMěst č. 384/14 z 3. 11. 2014
Prodej a pronájem nemovitých věcí
Podnět č. 1 - Pronájem pozemků
Rada statutárního města Chomutova
bere na vědomí
výzvu k doplnění formálních náležitostí projektu z ROP NUTS II Severozápad týkající se pronájmu
pozemků p.č. 3278/4 (1 620 m2), 3486/1 (2 319 m2), 3487/1 (97 m2) v k.ú. Chomutov II ke
sportovním účelům k realizaci akce „Bezručák – po skalách i po stromech“, pro Vodohospodářská
stavební spol. s r.o., Černovická 4264, Chomutov 430 03, IČ 44567022.
Podnět č. 2 - Věcné břemeno budoucí - Ústecký kraj, SÚS - Osvětlení přechodů pro chodce
Bezručova
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
uzavření smlouvy budoucí o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě na části pozemku p.č. 74/1
v k.ú. Chomutov II s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ
70892156 zastoupený Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260,
Dubí 3, 417 03, IČ 00080837 ve prospěch statuárního města Chomutova.
Podnět č. 3 - Prodej pozemků
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 3027/1 o výměře cca 10 m2 v k.ú. Chomutov II.
Podnět č. 4 - Věcné břemeno budoucí - UPC ČR, Na Moráni
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení úplatné služebnosti inženýrské sítě vedení
optického kabelu na částech pozemků p.č. 3109/1, 3109/2, 3109/3, 3134/1, 3136/1, 3138/1, 3171/3,
3171/16, 3175/1, 3260/1, 3260/8, 3260/9, 3296, 3326/1, 3326/3, 3330/1, 3330/7, 4165/1, 4165/2,
4165/12 v k.ú. Chomutov I, které jsou vlastnictvím statutárního města Chomutova a to ve prospěch
UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, 140 00, IČ 005 62 262 za cenu rovnající
se hodnotě ceny přípolože chráničky pro statutární město Chomutov a
schvaluje
uzavření dohody o uložení optických trubek v rámci stavby „Optická síť v lokalitě ulic U Větrného
mlýna, U Plynárny a Na Moráni“ s UPC Česká republika, s.r.o., Praha 4 – Nusle, Závišova 502/5, 140
00, IČ 005 62 262.
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Podnět č. 5 - Dohoda o užívání zařízení - ČEZ Teplárenská
Rada statutárního města Chomutova
schvaluje
uzavření Dohody o užívání zařízení v ochranném pásmu horkovodu na části pozemku p.č. 6125/137
v k.ú. Chomutov I s ČEZ Teplárenská, a.s., Říčany, Bezručova 2212/30, 251 01, IČ 27309941 ve
prospěch statuárního města Chomutova.

Mgr. Jan Mareš, MBA
primátor
statutárního města Chomutova

Ing. Jan Řehák
náměstek primátora
statutárního města Chomutova
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